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Numri i lëndës: 2019:256813 

Datë: 04.10.2021 

Numri i dokumentit:     02238480 

 

C. nr. 202/2019 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË, Departamenti i  

Përgjithshëm, Divizioni Civil, me gjyqtarin Artan Abazi, në çështjen juridike kontestimore të 

paditësit B.L. nga …….., të cilin me autorizim e përfaqëson G.M., avokate nga Kamenica, 

kundër të paditurës Komuna e Kamenicës – Drejtoria Komunale e Arsimit, të cilën me 

autorizim e përfaqëson E. R., avokat nga Prishtina, me objekt kontesti për kthimin e orëve të 

mësimit dhe kompenzimin e dëmit jomaterial, vlera e kontestit prej 8.500,00 euro, pas mbajtjes 

së shqyrtimit kryesor dhe publik, në prezencën e të autorizuarve të palëve ndërgjygjëse, më 

datën 13.09.2021 mori, ndërsa më datën 04.10.2021 përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I. PJESËRISHT APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit B.L.nga ………dhe: 

II. VËRTETOHET se e paditura Komuna e Kamenicës – Drejtoria Komunale e Arsimit, pa 

bazë ligjore i’a ka cenuar të drejtën paditësit B.L. që të ligjëroj lëndën e gjeografisë me normë 

të plotë mësimore prej 20 orëve, për vitin shkollor 2019/2020, ashtuqë pa asnjë bazë ligjore 

dhe në mënyrë të padrejtë i janë marrë 18 (tetëmbëdhjetë) orë mësimore të lëndës së 

gjeografisë të cilat gjithëherë i ka ligjëruar paditësi në gjimnazin “Ismail Qemali” në 

Kamenicë, e të cilat orë mësimore më pastaj i janë ndarë - dhënë profesorit tjetër T.R., i cili 

nuk ka qenë pjese e stafit të gjimnazit “Ismail Qemali” në Kamenicë.  

III. DETYROHET e padituria Komuna e Kamenicës – Drejtoria Komunale e Arsimit, që 

paditësit B. L., t’ia plotësoj normën e plotë mësimore me 20 (njëzet) orë mësimore, 

respektivisht t’ia kthej edhe 18 (tetëmbedhjetë) orë mësimore të lëndës së gjeografisë, të cilat 

paditësi i ka ligjëruar gjithëherë në gjimnazin “Ismail Qemali” në Kamenicë, të gjitha këto në 

afat prej 7 (shtatë) ditësh, pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm.  

IV. Pjesa tjetër e kerkësëpadisë përmes së cilës paditësi B. L.ka kërkuar që të detyrohet e 

paditura Komuna e Kamenicës – Drejtoria Komunale e Arsimit, që në emër të kompenzimit të 

dëmit material t’ia kompenzoj shumën prej 2.500 euro, për shkak të shpenzimeve të mjekimit 

dhe tretmaneve tjera, si dhe në emër të dëmit jomaterial t’ia kompenzoj shumën prej 6.000 

euro, për shkak të dhimbjeve psiqike dhe fizike të gjitha këto të pësuara si pasojë e 
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shqetësimeve dhe mundimeve me rastin e zvogëlimit të normës mësimore, respektivisht 

marrjes së 18 (tetëmbedhjetë) orëve mësimore të lëndës së gjeografisë në mënyrë të padrejtë, 

REFUZOHET SI E PA BAZUAR.   

V. DETYROHET e paditura, që paditësit në emër të kompenzimit të shpenzimeve të 

procedurës kontestimore, t’ia paguaj shumën prej 434.00 euro, në afat prej 7 (shtatë) ditësh, pas 

ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm, ndërsa shuma 

tjetër prej 481.00 euro, e kërkuar në emër të shpenzimeve të procedurës, përtej asaj të gjykuar 

refuzohet si e pa bazuar.  

 

A r s y e t i m  

Paditësi B.L. nga …….., përmes të autorizuarit të tij G.M., avokat nga Kamenica, më datën 

04.11.2019, në këtë gjykatë ka paraqitur padi kundër të paditurës Komuna e Kamenicës – 

Drejtoria Komunale e Arsimit (tutje DKA-së), të cilën sipas autorizimit e përfaqëson E.R., 

avokat nga Prishtina, me objekt kontesti për kthimin e orëve të mësimit dhe kompenzimin e 

dëmit jomaterial, me vlerë të kontestit prej 8.500,00 euro.  

1. Pretendimet e palëve ndërgjygjëse 

 

I autorizuari i palës paditëse avokati G. M., në seancën përgaditore dhe gjatë seancave të 

shqyrtimit kryesor, ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë përmes së 

cilës ka kërkuar që paditësit B. L. t’i kthehet norma e plotë e orëve mësimore, respektivisht t’i 

kthehen edhe 18 (tetëmbëdhjetë) orë të lëndës së gjeografisë në Gjimnazin “Ismail Qemali” në 

Kamenicë, ngase sipas të njëjtit paditësi ka mbetur vetëm me 2 (dy) orë mësimore të lëndës së 

gjeografisë, e që në realitet e ka pasur normën e plotë mësimore prej 20  (njëzetë) orëve të 

gjeografisë në Gjimnazin “Ismail Qemali” në Kamenicë. Tutje i autorizuari i paditësit ka shtuar 

se zvogëlimi i normës mësimore, respektivisht marrja e 18 (tetëmbëdhjetë) orëve mësimore të 

lëndës së gjeografisë paditësit B.L. i është bërë padrejtësisht dhe me qëllim të hakmarrjes, pasi 

që sipas të njëjtit paditësi është sekretar i Këshillit të Prindërve në Komunën e Kamenicës dhe 

e ka ngritur zërin kundër reformës në Komunën e Kamenicës, përveq kësaj i autorizuari i 

paditësit ka theksuar se marrja e 18 (tetëmbëdhjetë) orëve mësimore të lëndës së gjeografisë 

paditësit B.L. i është bërë në kundërshtim me rregulloren e DKA-së, në Komunën e 

Kamenicës,  të rregullores së shkollës dhe në kundërshtim me kriteret e parapara për ndarjen e 

orëve mësimore për mësimdhënësit. Tutje i autorizuari i palës paditëse ka shtuar se paditësi B. 

L. si rezultat i padrejtësisë për marrjen e orëve në mënyrë të padrejtë, respektivisht zvogëlimin 

e normës mësimore për 18 (tetëmbëdhjetë) orë, ka pësuar dëme në shëndetin e tij fizik dhe 

psiqik e për të cilat dëme është detyruar të marrë trajtim mjekësor, dhe në emër të këtyre 

dëmeve jo materiale ka kërkuar kompenzimin e dëmit material në shumë prej 2.500 euro për 

kontrolla mjekësore, medikamente dhe tretmane tjera, si dhe në emër të dëmit jo material 

shumën prej 6.000 euro, për dëmin e shkaktuar profesional (shkaktimin e harresës e 

profesionale), për dëmtimin e reputacionit dhe uljen e integritetit personal, izolimin social, 

abuzimin dhe shantazhimin e personalitetit në vazhdimësi, distancimi nga vendi i punës dhe 

dëmtimi në përformance për vitin shkollor për vitin 2020/2021, e për të gjitha këto i ka 
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propozuar gjykatës që në shqyrtimin kryesor t’i administrojë provat materiale të propozuara, si 

dhe t’i ndëgjojë dëshmitarët e propozuar. Ndërsa në fjalën përfundimtare ka kërkuar nga 

gjykata që padia dhe kërkesëpadia e paditësit të aprovohet në tërësi si e bazuar, ashtu që 

paditësit t’i kthehet norma e plotë mësimore prej 20 (njëzetë) orëve të lëndës së gjeografisë dhe 

t’i kompenzohet dëmi jo material në shumë të përgjithshme prej 8.500 euro, si dhe i ka kërkuar 

shpenzimet e procedurës në shumën të përgjithshme prej 915.20 euro, dhe atë në emër të 

përfaqësimit në 6 seanca gjyqësore për secilen nga 135.20 euro, shumë prej 811.20 euro, si dhe 

në emër të përpilimit të padisë shumën prej 104.00 euro, e në shumë të përgjithshme 915.20 

euro.  

I autorizuari i palës së paditur avokati E. R., në seancën përgaditore dhe gjatë seancave të 

shqyrtimit kryesor, ka deklaruar se e kundërshton në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e 

paditësit si të pa bazuar në prova dhe në dispozita ligjore, duke shtuar se orët e ndara mësimore 

të lëndës së gjeografisë i janë marrë paditësit B. L.sipas rekomandimit të një komisioni ad-hoc 

i cili është formuar nga e paditura, me qëllim të vlerësimit të veprimeve të paditësit në relacion 

me nxënësin B.S., tutje ka shtuar se DKA në Komunën e Kamenicës, sipas rekomandimit të 

komisonit të lartëcekur paditësit i është shqiptuar vërejtja me shkrim nga DKA në Komunën e 

Kamenicës, me qëllim të ruajtjes së interesit të nxënësit, e që sipas të autorizuarit të palës së 

paditur, paditësit kjo vërejtje me shkrim i është shqiptuar pasi që i njëjti e kishte larguar nga 

klasa nxënësin B. S., pasi që sipas paditësit B.L. nxënësi i kishte flokët e gjata, e që këtë 

veprim të profesorit B. L., DKA në Komunën e Kamenicës, e ka vlerësuar si veprim 

tendencioz dhe sipas të njëjtit me qëllim të evitimit të vlerësimit tendencioz dhe të shqetësimit 

të mëtutjeshëm të nxënësit B. S., profesorin B.L.e kanë larguar nga dhënia e mësimit të 

mëtutjeshëm në klasën ku ka vijuar mësim nxënësi B. S.. Poashtu i autorizuari i të paditures ka 

theksuar se Inspektoriati i Arsimit në Gjilan, duke i përmbushur detyrat e tij të përcaktuara me 

nenin 4, të Ligjit për Inspektoriatin të Arsimit në Kosovë, përmes vendimit me numër të 

protokollit 06/2018, të datës 11.01.2018, e ka obliguar të padituren DKA në Komunën e 

Kamenicës, që profesorit T. R. t’ia caktoj numërin e caktuar të orëve nga lënda e gjeografisë në 

shkollën “Ismail Qemali” në Kamenicë, e që sipas të njëjtit ky ka qenë edhe obligim i të 

paditures që të respektojë vendimet e Inspektoriatit të Arsimit dhe se marrja e orëve profesorit 

B. L. nuk ka të bëjë me ndonjë tendencë të caktuar ndaj tij. Poashtu i njëjti ka theksuar se e 

paditura nuk ka vepruar në asnjë formë diskriminuese ndaj paditësit B. L. dhe veprimet e saja 

nuk janë në kunndërshtim me Ligjin për Mbrojtje nga Diskriminimi, ndërsa sa i përket 

kërkesës së paditësit për kompenzimin e dëmit material dhe jo material të kërkuar në emër të 

dhimbjeve fizike dhe psiqike, i ka propozuar gjykatës që një kërkesë të tillë të refuzohet në 

tërësi si e pa bazuar në mungesë të bazës juridike. Ndërsa në fjalën përfundimtare pas 

administrimit të të gjitha provave, i ka propozuar gjykatës që padia dhe kërkesëpadia e 

paditësit të refuzohet në tërësi si e pa bazuar, si dhe i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës 

dhe atë në emër të përpilimit të përgjigjes në padi shumën prej 104.00 euro, në emër të 

përfaqësimit në 5 seanca gjyqësore shumën prej 676.00 euro, si dhe në emër të përpilimit në 

formë të shkruar të fjalës përfundimtare shumën prej 104.00 euro, e në shumë të përgjithshme 

shumën prej 884.00 euro.  

2. Provat e administruara në shqyrtimin kryesor 
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Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjës faktike në këtë çështje juridike 

kontestimore në procedurën e provave i ka administruar këto prova: Kontrata e punës me nr. 

669/20, e datës 01.09.2012, e lidhur në mes të Drejtorisë Komunale të Arsimit në Komunën e 

Kamenicës si punëdhënëse dhe B. L. si punëmarrës, vërtetimi me numër 5131, i datës 

06.09.2019, i lëshuar nga Gjimnazi “Ismail Qemali” në Kamenicë, vërtetimi i lëshuar nga 

kryetari i Këshillit Komunal të financimit në Komunen e Kamenicës në emër të B.L., raporti  

me numër 80, i datës 12.03.2018,  për vlerësimin e punës të profesorit B. L., i lëshuar nga 

drejtori i gjimnazit “Ismail Qemali” në Kamenicë, raporti  me numër 507, i datës 03.09.2019,  

për vlerësimin e punës të profesorit B. L., i lëshuar nga drejtori i gjimnazit “Ismail Qemali” në 

Kamenicë, raporti  me numër 319, i datës 29.06.2020,  për vlerësimin e punës të profesorit B. 

L., i lëshuar nga drejtori i gjimnazit “Ismail Qemali” në Kamenicë, ankesa me shkrim e datës 

06.09.2019 e paraqitur nga paditësi B. L. në Drejtorinë Komunale të Arsimit në Komunën e 

Kamenicës, kërkesa e datës 09.10.2019 e paraqitur nga paditësi B. L. në Drejtorinë Komunale 

të Arsimit në Komunën e Kamenicës, përgjigjja në kërkesë e Inspektoriatit të Arsimit në Gjilan 

e datës 26.11.2019 drejtuar paditësit B. L., vendimi me numër 06/18 i datës 11.01.2018, i 

lëshuar nga sektori i inspeksionit të arsimit në Gjilan, vendimi i datës 18.10.2019 i nxjerrur nga 

kryetari i Komunës së Kamenicës, deklarata e paditësit B. L. e datës 21.11.2019 drejtuar 

kryetarit të Komunës, rekomandimi i datës 09.12.2019 i dhënë nga komisioni ad-hoc për DKA-

në në Kamenicë, vërejtja me shkrim e datës 16.01.2020 e dhënë nga Drejtoria Komunale e 

Arsimit në Komunën e Kamenicës ndaj profesorit B.L. tani paditësit.  

Pasi që gjykata e bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, konform 

dispozitës së nenit 8, të LPK-së, erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është  

pjesërisht e bazuar dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi për këto arsye: 

Për palët ndërgjygjëse nuk ishte kontestues fakti se paditësi ka punuar dhe ende është duke 

punuar te e paditura, por, për të padituren kontestuese ishte baza juridike dhe lartësia e 

kërkesëpadisë së paditësit. 

2.1.  Provat materiale  

 

Në bazë të Kontratës së punës me nr. 669/20, e datës 01.09.2012, e lidhur në mes të Drejtorisë 

Komunale të Arsimit, në Komunën e Kamenicës, si punëdhënëse dhe B. L., si punëmarrës, 

gjykata e vërtetoi faktin se paditësi B. L. ka themeluar marrrëdhënie pune me pozitë të punës 

profesor i gjeografisë në Gjimnazin “Ismail Qemali” në Kamenicë, me 20 (njëzetë) orë të 

rregullta mësimore në javë të lëndës së gjeografisë.  

Në bazë të vërtetimit me numër 5131, i datës 06.09.2019, i lëshuar nga gjimnazi “Ismail 

Qemali” në Kamenicë, gjykata e vërtetoi faktin se paditësi B.L., në këtë shkollë ka përvojë 

pune prej 25 vite, 10 muaj e 16 ditë, si profesor i gjeografisë. 

Në bazë të vërtetimit të lëshuar nga kryetari i këshillit komunal të financimit në Komunen e 

Kamenicës në emër të B.L. gjykata e vërtetoi faktin se paditësi B. L., me vendimin me numër 

1142, të datës 17.11.1994 ka themeluar marrëdhënie pune me kohë të pacaktuar si profesor i 

gjeografisë, në gjimnazin “Ismail Qemali” në Kamenicë.  
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Në bazë të raportit me numër 80, i datës 12.03.2018, për vlerësimin e punës të profesorit B. L., 

i lëshuar nga drejtori i gjimnazit “Ismail Qemali” në Kamenicë, raportit me numër 507, i datës 

03.09.2019,  për vlerësimin e punës të profesorit B.L., i lëshuar nga drejtori i gjimnazit “Ismail 

Qemali” në Kamenicë, si dhe raportit me numër 319, i datës 29.06.2020, për vlerësimin e 

punës të profesorit B.L., i lëshuar nga drejtori i gjimnazit “Ismail Qemali” në Kamenicë, 

gjykata e vërtetoi faktin se profesori B. L., tani paditësi për vitet shkollore 2018, 2019 dhe 

2020 është vlerësuar nga drejtori i shkollës se i njëjti ka pasur përformancë jashtëzakonisht të 

lartë në mësimdhënie si dhe është cilësuar si profesor me aftësi të larta profesionale dhe ndaj të 

cilit Drejtoria e shkollës nuk ka pasur asnjë vërejtje. 

Në bazë të ankesës me shkrim të datës 06.09.2019, e paraqitur nga paditësi B. L., në Drejtorinë 

Komunale të Arsimit në Komunën e Kamenicës, gjykata e vërtetoi faktin se paditësi është 

ankuar në DKA në Komunën e Kamenicës, për shkak të ndarjes së orëve mësimore, 

respektivisht ka kërkuar nga DKA që të njëjtit t’i kthehen 20 orë mësimore të lëndës së 

gjeografisë. 

Në bazë të kërkesës së datës 09.10.2019 e paraqitur nga paditësi B. L., në Drejtorinë Komunale 

të Arsimit në Komunën e Kamenicës, gjykata vërtetoi faktin se paditësi për herën e dytë i është 

drejtuar DKA-së në Komunën e Kamenicës dhe ka kërkuar përgjigjje nga e njëjta për ndarjen e 

orëve mësimore, respektivisht e ka shprehur pa kënaqësinë e tij për ndarjen e orëve mësimore.  

Në bazë të përgjigjjes në kërkesë të Inspektoriatit të Arsimit në Gjilan, të datës 26.11.2019, 

drejtuar paditësit B. L., gjykata e vërtetoi faktin se Inspektoriati i Arsimit në Gjilan duke i’u 

përgjigjur në ankesën e paditësit për ndarjen e orëve të lëndës së gjeografisë në gjimnazin 

“Ismail Qemali” në Kamenicë, për vitin shkollor 2019-2020, i ka bërë me dije paditësit se 

kompetente për ndarjen e orëve është drejtoria e gjimnazit “Ismail Qemali” dhe DKA në 

Komunën e Kamenicës si punëdhënëse. 

Në bazë të rekomandimit të datës 09.12.2019, të dhënë nga komisioni ad-hoc, për DKA-në në 

Komunën e Kamenicës, gjykata e vërtetoi faktin se komisioni ad-hoc i përbërë nga 5 (pesë) 

anëtar të komisionit, komision ky i formuar nga kryetari i Komunës, i kanë rekomanduar DKA-

së në Komunën e Kamenicës, që profesorit B. L. t’i shqiptohet vërejtje me shkrim dhe t’i 

ndrrohet klasa X/4 dhe të jap mësim në një klasë tjetër, krejt kjo me qëllim që të shmanget 

notimi i mundëshëm tedencioz dhe shqetësimin e nxënësit.  

Në bazë të vërejtjës me shkrim të datës 16.01.2020, e dhënë nga Drejtoria Komunale e Arsimit 

në Komunën e Kamenicës, ndaj profesorit B. L., tani paditësit, gjykata e vërtetoi faktin se  

DKA në Komunën e Kamenicës, profesorit B. L. i ka shqiptuar vërejtje me shkrim  dhe i’a ka 

ndërruar klasën X/4 në bazë të rekomandimit të komisionit ad-hoc për verifikimin e trajtimit të 

nxënësve nga profesori B. L., si dhe e ka paralajmruar të njëjtin që në rast të përsëritjes së 

sjedhjes që është në kundërshtim me Ligjin e Punës dhe Kontratën e Punës, ndaj të njëjtit do të 

merren masa të tjera në pajtim me ligjin. 

2.2.  Dëshmitë e dëshmitarëve 
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Dëshmitari Xh. B., zyrtar në DKA në Komunën e Kamenicës në seancën e shqyrtimit kryesor 

të datës 02.08.2021, ka deklaruar se i njëjti ka qenë anëtarë i komisionit ad – hoc, të formuar 

nga Kryetari i Komunës të Kamenicës, e që ky komision sipas të njëjtit është formuar me 

qëllim që të shqyrtohet ankesa e nxënësit B. S. për ushtrimin e dhunës psiqike ndaj tij nga 

profesori B. L., pasi që i njëjti ka deklaruar se nxënësi B. S. ankesen e ka paraqitur në 

Drejtorinë Komunale të Komunës së Kamenicës, tutje dëshmitari ka shtuar se komisioni ad - 

hoc pas intervistimit të profesorit B. L.  dhe shqyrtimit të rastit, i ka rekomanduar DKA–së në 

Komunën e Kamnicës, që profesorit B.L. t’i shqiptohet vërejtje me shkrim dhe të njëjtit t’i 

ndërrohet klasa ku ka qenë duke i vijuar mësimet B. S., ndërsa dhënien e mësimit t’a vazhdojë 

në ndonjë klasë tjetër në kuadër të shkollës, krejt kjo me qëllim që të evitohet konflikti në mes 

të nxënësit B.S.dhe profesorit B. L.. Poashtu dëshmitari ka deklaruar se për dhënien ose 

marrjen e orëve mësimore për mësimdhënësit vendos DKA së bashku me drejtorin e shkollës 

përkatëse. Përveq kësaj dëshmitari ka deklaruar se sipas informatave që ka marrur nga 

zëvendës drejtori i shkollës ku punon profesori B. L., profesori merr page mujore sikurse për 

20 (njëzetë) orë mësimore, respektivisht merr pagën e normës së plotë, ndërsa dëshmitari ka 

theksuar se si zyrtar i DKA-së, konsideron që 18 (tetëmbëdhjetë) orë mësimore të lëndës së 

gjeografisë profesorit B. L.i janë marrë gabimisht dhe në mënyrë të padrejtë, ngase sipas të 

njëjtit komisioni në kuadër të DKA-së për ndarjen e orëve mësimore për profesorët e shkollave 

të mesme kanë bërë një gabim, sepse është bërë riorganizimi i shkollave, e poashtu i njëjti ka 

shtuar se sipas mendimit të tij gabimisht janë vlerësuar kriteret për ndarjen e orëve mësimore 

profesorëve, gjithëashtu dëshmitari ka shtuar se profesori B.L. ka bërë dy herë ankesë në DKA 

në Kamenicë, mirëpo sipas të njëjtit Drejtoresha e Arsimit në Komunën e Kamenicës nuk ka 

formuar komision për t’i shqyrtuar ankesat e profesorit. E poashtu dëshmitari ka theksuar se 

orët mësimore që janë marrë profesorit B.L.i janë ndarë gabimisht profesorit tjetër T. R., madje 

ka shtuar se edhe pse B. L. është ranguar si i dyti për t’iu ndarë orët mësimore në bazë të kësaj 

të njëjtit mund t’i takojnë orët e mbetura deri në 16 (gjashtëmbëdhjetë) orë mësimore me 

mundësi të plotësimit të normës me mësim zgjedhor, ndërsa sa i përket faktit se si ndahen orët 

e mësimit për profesorët dëshmitari ka theksuar se të njejtat ndahen duke marrë parasysh 

kualifikimin shkollor, përvojen e punës në atë institucion –shkollë dhe performanceën e 

profesorit. 

Dëshmitari S.R., ish drejtor i gjimnazit “Ismail Qemali” në Kamenicë, në seancën e shqyrtimit 

kryesor të datës 09.06.2021, ka deklaruar se sa i përketë përformances së profesorit të B. L.si 

profesor i lëndës së gjeografisë nuk ka asnjë vërejtje gjatë periudhës kohore 2016 – 2020, aq 

kohë sa dëshmitari ka qenë drejtor i shkollës së gjimnazit “Ismail Qemali” në Kamenicë, tutje 

dëshmitari ka shtuar se zakonisht profesori që ka pasur përvojë më të madhe në gjimnaz është 

radhitur i pari për të marrur normën e plotë, respektivisht 20 (njëzetë) orë mësimi e pastaj janë 

radhitur të tjerët sipas përvojës së punës, përveq kësaj dëshmitari ka theksuar se profesorit T. 

R. nuk ka qenë i ranguar para profesorit B. L.për marrjen e orëve të mësimit por i njëjti ka 

marrë orë vetëm nëse kanë mbetur nga profesorët e tjerë, ngase sipas dëshmitarit, profesori T. 

R. ka qenë mësimdhënës në shkollën fillore në fshatin Topanicë, Komuna e Kamenicës. Tutje 

dëshmitari ka deklaruar se prej vitit 2016, profesori B. L.zakonisht i ka pasur 20 (njëzetë) orë 

të mësimit, respektivisht ka pasur normë të plotë dhe ka theksuar se gjatë mandatit të tij si 
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drejtor i shkollës, profesorit B. L. nuk i është zvogëluar norma dhe se i njëjti nuk ka dijeni se 

kur i është zvogëluar norma mësimore. 

Dëshmitari A. Sh.a, zëvendës drejtor i gjimnazit “Ismail Qemali” në Kamenicë, në seancën e 

shqyrtimit kryesor të datës 09.06.2021, ka deklaruar se i njëjti ka qenë zëvendës drejtor në 

gjimnazin “Ismail Qemali” në Kamenicë nga viti 2017 e deri më tani dhe ka shtuar se profesori 

B. L. e ka pasur normën e plotë të mësimit, respektivisht i ka pasur 20 (njëzetë) orë mësimore 

dhe i njëjti punon në gjimnazin “ Ismail Qemali” qe 20 (njëzetë) vite pa ndërprerë, sipas 

dëshmitarit, profesori B. L.tani ka mbetur vetëm me dy orë të lëndës së gjeografisë, ngase 

komisioni DKA-së në Komunën e Kamenicës, orët mësimore të gjeografisë i ka ndarë në atë 

mënyrë që në rend të parë e kanë renditur profesorin T. R., të dytin A.H. dhe të tretin B.L., pas 

kësaj dëshmitari ka shtuar se si drejtori i shkollës ka kërkuar nga DKA në Komunën e 

Kamenicës që profesorit B. L. t’i plotësohet norma e plotë me 20 (njëzetë) orë mësimi, mirëpo 

sipas dëshmitarit, DKA-ja në Komunën e Kamenicës, i’u ka kthyer përgjigje se të njëjtit janë 

kompetent për ndarjen e orëve dhe drejtoria e shkollës duhet t’i respektojë sugjerimet e DKA-

së. Përveq kësaj dëshmitari ka shtuar se sipas mendimit të tij profesorit B. L. i është bërë e 

padrejtë me rastin e zvogëlimit të normës mësimore, edhe pse i njëjti e merr pagën sikurse për 

20 (njëzetë) orë mësimore. Dëshmitari poashtu ka theksuar se profesori B. L. sikurse më pare 

por edhe tani ka sjellje të mira në shkollë dhe nuk ka pasur ndryshim të sjelljeve të tij pasi që të 

njëjtit i janë zvogëluar orët e mësimit, si dhe ka shtuar se orët e mësimit i zvogëlohen 

profesorëve në rastin kur humbin klasët, respektivisht kur zvogëlohet numëri i nxënësve. 

2.3.  Deklarata e paditësit B. L.në cilësi të palës    

 

Paditësi B. L., në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 02.08.2021 ka deklaruar se gjithëherë 

në gjimnazin “Ismail Qemali” në Kamenicë, deri në vitin shkollorë 2018/2019, i ka pasur 12 

(dymbëdhjetë) orë të rregullta mësimore dhe 8 (tetë) orë zgjedhore – mësimore, por, ka shtuar 

se në vitin shkollor 2019/2020 të njëjtit i janë zvogëluar orët mësimore, respektivisht i janë 

marrë 18 (tetëmbëdhjetë) orë mësimore dhe i kanë mbetur vetëm me 2 (dy) orë të rregullta 

mësimore, ndërsa ka theksuar se pagën e merr të plotë, paditësi B. L. ka theksuar se arsyeja që 

të njëjtit i janë zvogëluar orët mësimore është se ai e ka kundërshtuar reformën në arsim në 

Komunën e Kamenicës, ngase ka shtuar se është edhe sekretarë i Këshillit të Prindërve në 

nivelin Komunal, si dhe i njëjti konsideron se orët mësimore i janë marrë në mënyrë të 

kundërligjshme nga DKA në Komunën e Kamenicës dhe si pasojë e gabimeve të komisionit të 

formuara nga DKA në Kamenicë, tutje paditësi ka shtuar se kërkon nga gjykata që t’i kthehet 

norma e plotë e orëve mësimore, respektivisht t’i kthehen edhe 18 (tetëmbëdhjetë) orë 

mësimore, pasi që paditësi konsideron se ka orë të mjaftueshme të gjeografisë për t’ju ndarë të 

njëjtit, e poashtu ka shtuar se  ka orë të mjaftueshme të cilat padrejtësisht i janë dhënë 

profesorit T. R.. Përveq kësaj paditësi ka deklaruar se si pasojë e zvogëlimit të orëve mësimore 

në mënyrë të kundërligjshme i njëjti ka pësuar edhe dëm material në shumë prej 2.500 euro për 

kontrolla mjekësore dhe tretmane të tjera për shërim, si dhe dëm jo material për shkak të 

dhimbjeve fizike dhe psiqike në shumë prej 6.000 euro, për dëmtim profesional, dëmtim të 

reputacionit dhe uljes së tij, distancimi nga vendi i punës, depresionit, izolimit social dhe 

professional dhe dëmtimit në performance për vitin 2020-2021. 
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3. Baza juridike  

 

Duke u bazuar me dispozitën e nenit 78 paragrafi 1, të Ligjit të Punës, me Nr. 03/L-2012, ku 

përcaktohet se “I punësuari i cili vlerëson se punëdhënësi ka shkelur të drejtën e marrëdhënies 

së punës, mund të paraqesë kërkesë te punëdhënësi apo organi përkatës i punëdhënësit nëse 

ekziston, për realizimin e të drejtave të shkelura” ndërsa në paragrafin 2, të po këtij neni, 

përcaktohet se “Punëdhënësi është i obliguar për të vendosur sipas kërkesës së të punësuarit, 

në afatin brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga data e pranimit të kërkesës”, si dhe në bazë të 

paragrafit 3, të po të këtij neni “Vendimi nga paragrafi 2. i këtij neni, i dorëzohet të punësuarit 

në formë të shkruar brenda afatit prej tetë (8) ditësh”, poashtu në dispozitën e nenit 79 të 

Ligjit të Punës së lartëcekur, përcaktohet se “Çdo i punësuar i cili nuk është i kënaqur me 

vendimin me të cilin mendon se i janë shkelur të drejtat e tij, ose nuk merr përgjigje brenda 

afatit nga neni 78 paragrafi 2. të këtij ligji, në afatin vijues prej tridhjetë (30) ditësh, mund të 

inicioj kontest pune në Gjykatën Kompetente”. Po ashtu duke u bazuar në Kontratën Kolektive 

të Arsimit në Kosovë, të datës e cila ka hyrë në fuqi më datën 18.04.2017, përkatësisht në 

nenin 11 pika 1, përcaktohet se “Ngarkesa mësimore javore e mësimdhënësve është 20 orë 

mësimi në javë”, ndërsa në pikën 7 të këtij neni përcaktohet se “Mësimdhënësit paguhen në 

bazë të normës së punës”, po ashtu në bazë të vendimit mbi themelimin e mardhënies së punës 

me numër 1142, të datës 17.01.1994, shihet se  paditësi B. L.ka themeluar marrëdhënie pune 

me afat të pacaktuar, ndërsa në bazë të kontratës së punës me numër 669/20, të datës 

01.09.2012, shihet se paditësi B.L. ka themeluar marrëdhënie pune me afat të pacaktuar si 

mësimdhënës në Gjimnazin “Ismail Qemali” në Kamenicë, me 20 orë mësimore të rregullta në 

javë, të lëndës së gjeografisë, e që në rastin konkret paditësi B. L.duke qenë i pa kënaqur me 

zvogëlimin e normës mësimore, respektivisht marrjes së tetembëdhjetë (18), orëve mësimore të 

lëndës së gjeografisë ka paraqitur ankesë më datën 06.09.2019, në Drejtorinë Komunale të 

Arsimit në Komunën e Kamenicës, por që e paditura DKA në Komunën e Kamenicës të njëjtit 

nuk i ka kthyer përgjigje, respektivisht nuk i ka lëshuar vendim me shkrim brenda afatit të 

lartëcekur, e as nuk i ka dhënë udhëzime se si të veproj tutje paditësi, edhe pas kësaj paditësi 

përsëri i është drejtuar me një kërkesë shtesë të paditurës me datën 09.10.2019, për të kërkuar 

përgjigje lidhur me ankesën e tij për zvogëlimin e normës mësimore, por e paditura DKA në 

Kamenicë të njëjtit nuk i ka kthyer përgjigje, veprim ky i DKA-së në Komunën e Kamenicës, 

në kundërshtim të plotë më dispozitën e neneit 13 të Konventes Europiane për Mbrojtjen e të 

Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (e cila ka hyrë në fuqi me 1 shtator 1953) ku 

përcaktohet se “Çdo njeri të ciliti i shkelen të drejtat dhe liritë e parashtruara në këtë konventë 

duhet të ketë një mjet ligjor efektiv para një autoriteti kombëtar, pavarësisht nga fakti se 

shkeljen e kanë kryer personat që veprojnë në cilësi zyrtare”,dhe në kundështim të plotë me 

praktikat e Gjykates Europiane për të Drejtat Njeriut. Më pastaj paditësi B. L. duke qenë i pa 

kënaqur nga mospërgjigja e DKA-së në Komunën e Kamenicës, ka paraqitur padi në gjykatë 

për të kërkuar realizimin e të drejtës së tij, e duke i pasur parasysh të gjitha këto, gjykata erdhi 

në përfundim se padia dhe kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar dhe vendosi si në 

pikën II dhe III të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

Ndërsa duke u bazuar në dispozitat ligjore, nga neni 136 e deri te neni 183 të Ligjit për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve Nr. 04/L-077 (tutje LMD-së), gjykata ka ardhur në përfundim se 
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në rastin konkret paditësit Bashkim Latifaj i mungon baza juridike për të kërkuar që në emër të 

dëmit material t’i kompenzohet shuma prej 2.500 euro, për shkak të shpenzimeve të mjekimit 

dhe tretmaneve tjera, si dhe në emër të dëmit jomaterial t’i kompenzohet shuma prej 6.000 

euro, për shkak të dhimbjeve psiqike dhe fizike të gjitha këto të pësuara si pasojë e 

shqetësimeve dhe mundimeve me rastin e zvogëlimit të normës mësimore, respektivisht 

marrjes së 18 (tetëmbedhjetë) orëve mësimore të lëndës së gjeografisë në mënyrë të padrejtë, 

ngase nuk janë plotësuar kushtet ligjore të parapara me dispozitat e lartëcekura të LMD-së, e në 

këtë kuptim këtë pjesë të kërkesëpadisë gjykata e ka refuzuar si të pa bazuar, sikurse në pikën 

IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

4. Vlerësimi përfundimtar i gjykatës  

 

Duke i pasur parasysh provat materiale, dëshmit e dëshmitarëve dhe deklaratën e vet paditësit, 

të cekura si më lartë, gjykata erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit B. L. është 

pjesërisht e bazuar në ligj, ashtu që në bazë të këtij konstatimi gjykata ka vendosur që pjesën e 

kërkesëpadisë së paditësit përmes së cilës ka kërkuar kthimin e orëve mësimore dhe plotësimin 

e normës së plotë mësimore për lëndën e gjeografisë me 20 (njëzet) orë mësimore, në 

gjimnazin “Ismail Qemali” në Kamenicë, t’a aprovoj si të bazuar, sikurse në pikën II dhe III të 

këtij aktgjykimi, dhe e ka detyruar të padituren Drejtorinë Komunale të Arsimit, në Komunen e 

Kamenicës, që paditësit B. L., t’ia kthejë normën e plotës të orëve mësimore të lëndës së 

gjeografisë prej 20 orëve mësimore, respektivisht t’ia kthejë edhe 18 (tetëmbëdhjetë) orë 

mësimore të lëndës së gjeografisë, për t’i ligjëruar në gjimnazin “Ismail Qemali” në Kamenicë, 

ngase gjykata e ka vërtetuar faktin se e paditura DKA në Komunën e Kamenicës, në 

kundërshtim me dispozitat ligjore dhe në mënyrë të padrejtë i’a ka marrë 18 (tetëmbëdhjetë) 

orë mësimore të lëndës së gjeografisë profesorit, tani paditësit B. L., duke e lënë të njëjtin 

vetëm me 2 (dy) orë mësimi të lëndës së gjeografisë edhe pse i njëjti gjithëherë si profesor i 

gjeografisë në gjimnazin “Ismail Qemali” në Kamenicë, e ka pasur normën e plotë mësimore 

prej 20 (njëzet) orëve mësimore, si një ndër profesorët më të vjetër, respektivisht me përvojën 

më të madhe në këtë shkollë, e të cilin fakt gjykata e ka vërtetuar në bazë të vërtetimit me 

numër 5131, të datës 06.09.2019, të lëshuar nga Gjimnazi “Ismail Qemali” në Kamenicë, ku 

shihet se paditësi B. L., në këtë shkollë ka përvojë pune prej 25 vite, 10 muaj e 16 ditë, si 

profesor i gjeografisë, vërtetim ky të cilit gjykata i’a ka falur besimin e plotë dhe mori për bazë 

më rastin e vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore, ngasë është dokument publik i 

lëshuar nga organi kompetent, respektivisht nga vetë punëtorët e të paditures DKA në 

Komunën e Kamenicës. Faktin se paditësi i ka pasur 20 (orë) mësimore, të lëndës së 

gjeografisë, respektivisht normën e plotë mësimore, gjykata e vërtetoj permes Kontratës së 

Punës me nr. 669/20, e datës 01.09.2012, e lidhur në mes të Drejtorisë Komunale të Arsimit, në 

Komunën e Kamenicës, si punëdhënëse dhe B. L., si punëmarrës, përmes së cilës vërtetohet se 

paditësi B. L.ka themeluar marrëdhënie pune, me pozitë të punës profesor i gjeografisë në 

gjimnazin “Ismail Qemali” në Kamenicë, me 20 (njëzetë) orë të rregullta mësimore në javë të 

lëndës së gjeografisë, e të cilës provë materiale gjykata i’a fali besimin e plotë dhe e mori për 

bazë më rastin e vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore, ngase kjo kontratë është 

dokument publik dhe e lidhur nga vetë e paditura DKA në Komunën e Kamenicës, dhe si e tillë 

është e pa kontestueshme, ndërsa faktin se paditësi B.L., si profesor i gjeografisë ka pasur 
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përkushtim në punë, e ka respektuar detyrën e tij të punës dhe ka pasur rezultate të mira në 

punë, gjykata e ka vërtetuar përmes raportit me numër 80, të datës 12.03.2018, raportit me 

numër 507, të datës 03.09.2019 si dhe raportit me numër 319, të datës 29.06.2020, për 

vlerësimin e punës të profesorit B. L., raporte këto të lëshuara nga drejtori i gjimnazit “Ismail 

Qemali” në Kamenicë, ashtu që në bazë të këyre raporteve gjykata e ka vërtetuar faktin se për 

vitin shkollor 2018, 2019 dhe 2020, paditësi B. L., si profesor i gjeografisë është vlerësuar nga 

drejtori i shkollës se i njëjti ka pasur përformancë jashtëzakonisht të lartë në mësimdhënie si 

dhe është cilësuar si profesor me aftësi të larta profesionale dhe ndaj të cilit drejtoria e shkollës 

nuk ka pasur asnjë vërejtje, raporte këto të cilave gjykata u’a fali besimin e plotë dhe i mori për 

bazë më rastin e vendosjes, ngase të njëjtat  janë të lëshuara nga personi kompetent dhe 

njëkohësisht edhe i autorizuar, pra nga drejtori i shkollës ku ka punuar dhe ende punon paditësi 

B. L., e duke i pasur parasysh këto fakte gjykata vlerëson se nuk ka pasur asnjë arsye të vetme 

që të njëjtit t’i zvogëlohet norma mësimore, respektivisht t’i merren 18 (tetëmbëdhjetë) orë 

mësimore të lëndës së gjeografisë. Për më tepër, faktin se paditësit i janë marrë 18 

(tetëmbëdhjetë) orë mësimore të lëndës së gjeografisë, në mënyrë të padrejtë dhe pa i 

respektuar kriteret e nevojshme për ndarjen e orëve mësimore, duke i’a ndarë të njëjtat orë 

mësimore një profesori tjetër, në këtë rast profesorit T. R., gjykata e vërtetoi përmes dëshmisë 

së dëshmitarit Xh.B., zyrtar i DKA-së, në Komunën e Kamenicës, i cili në shqyrtimin kryesor 

ka deklaruar se konsideron që 18 (tetëmbëdhjetë) orë mësimore të lëndës së gjeografisë 

profesorit B. L. i janë marrë gabimisht dhe në mënyrë të padrejtë, ngase sipas të njëjtit 

komisioni në kuadër të DKA-së për ndarjen e orëve mësimore për profesorët e shkollave të 

mesme kanë bërë një gabim, sepse është bërë riorganizimi i shkollave, e poashtu i njëjti ka 

shtuar se sipas mendimit të tij gabimisht janë vlerësuar kriteret për ndarjen e orëve mësimore 

profesorëve, gjithashtu dëshmitari ka shtuar se profesori B. L. ka bërë dy herë ankesë në DKA 

në Kamenicë, mirëpo sipas të njëjtit drejtoresha e Arsimit në Komunën e Kamenicës nuk ka 

formuar komision për t’i shqyrtuar ankesat e profesorit, ndërsa sa i përket faktit se si ndahen 

orët e mësimit për profesorët dëshmitari ka theksuar se të njëjtat ndahen duke marrë parasysh 

kualifikimin shkollor, përvojen e punës në atë institucion –shkollë dhe përformancën e 

profesorit, si dhe dëshmitarit tjetër S. R., ish drejtor i Gjimnazit “Ismail Qemal” në Kamenicë, i 

cili përveq tjerash ka deklaruar se zakonisht profesori që ka pasur përvojë më të madhe në 

gjimnazin “Ismail Qemali” në Kamenicë është radhitur i pari për të marr normën e plotë, 

respektivisht 20 (njëzetë) orë mësimi e pastaj janë radhitur të tjerët sipas përvojës së punës, 

përveq kësaj dëshmitari ka theksuar se profesorit T. R. nuk ka qenë i ranguar para profesorit B. 

L. për marrjen e orëve të mësimit por, i njëjti ka marrë orë vetëm nëse kanë mbetur nga 

profesorët e tjerë, ngase sipas dëshmitarit, profesori T. R. ka qenë mësimdhënës në shkollën 

fillore në fshatin Topanicë, Komuna e Kamenicës, si dhe dëshmitarit tjetër A.Sh. zëvendës 

drejtor aktual i Gjimnazit “Ismail Qemali” në Kamenicë, i cili në shqyrtimin kryesor ka 

deklaruar se profesori B. L. e ka pasur normën e plotë të mësimit, respektivisht i ka pasur 20 

(njëzetë) orë mësimore dhe i njëjti punon në gjimnazin “ Ismail Qemali” qe 20 (njëzetë) vite pa 

ndërprerë, poashtu ka shtuar se profesori B. L.tani ka mbetur vetëm me dy orë të lëndës së 

gjeografisë, ngase sipas tij komisioni DKA-së në Komunën e Kamenicës, orët mësimore të 

gjeografisë i ka ndarë në atë mënyrë që në rend të parë e kanë renditur profesorin Tasim Rexha, 

të dytin A.H. dhe të tretin B. L., madje sipas këtij dëshmitari profesorit B. L. i është bërë e 

padrejtë me rastin e zvogëlimit të normës mësimore, edhe pse i njëjti e merr pagën sikurse për 
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20 (njëzetë) orë mësimore. Dëshmitari poashtu ka theksuar se profesori B. L. sikurse më parë 

por edhe tani ka sjellje të mira në shkollë dhe nuk ka pasur ndryshim të sjelljeve të tij pasi që të 

njëjtit i janë zvogëluar orët e mësimit, si dhe ka shtuar se orët e mësimit i zvogëlohen 

profesorëve në rastin kur humbin klasët, respektivisht kur zvogëlohet numëri i nxënësve, e të 

cilave dëshmi gjykata u’a fali besimin e plotë, ngase të njëjtat ishin të dhëna nga persona zyrtar 

dhe kompetent, e aq më tepër që këto dëshmi ishin të plota, në harmoni të plotë me njëra tjetrën 

dhe të besueshme për gjykatën dhe si të tilla u morën për bazë me rastin e vendosjes në këtë 

çështje juridike kontestimore. E pas të gjitha këtyre të lartëcekurave gjykata ka ardhur në 

përfundim se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar, pra, pjesa e kërkesëpadisë 

përmes së cilës ka kërkuar kthimin e normës së plotë mësimore, prej 20 orëve mësimore të 

lëndës së gjeografisë, respektivisht kthimin e 18 (tetëmbëdhjetë) orëve mësimore të lëndës së 

gjeografisë është e bazuar në ligj dhe ka vendosur si në pikën II dhe III të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi.  

Ndërsa sa i përket pretendimeve të përfaqësuesit të paditures DKA në Komunën e Kamenicës, 

se e paditura DKA në Komunën e Kamenicës, nuk ka vepruar në mënyrë të padrejtë dhe 

tendencioze me rastin e zvogëlimit të normës mësimore, respektivisht, marrjes së 18 

(tetëmbëdhjetë) orëve mësimore, të lëndës së gjeografisë, profesorit B. L., tani paditësit dhe 

dhënies së këtyre orëve mësimore profesorit tjetër T. R.,  me arsyetimin se profesorit, tani 

paditësit B. L., i është shqiptuar vërejtje me shkrim dhe të njëjtit i është ndërruar klasa ku ka 

vijuar mësimin nxënësi B. S., me qëllim të evitimit të notimit tendencioz, ndaj nxënësit në 

fjalë, si dhe pretendimit tjetër se e paditurua DKA në Komunën e Kamenicës, në rastin konkret 

e ka zbatuar vendimin e Inspektoriatit të Arsimit në Gjilan, kur ka vendosur që orët mësimore 

të lëndës së gjeografisë t’ia ndaj profesorit T. R. në gjimnazin “Ismail Qemali” në Kamenicë, e 

jo profesorit B. L., tani paditësit, për gjykaten këto pretendime ishin të pa qëndrueshme, jo 

relevante dhe të pa argumentuara dhe si të tilla gjykata nuk i mori për bazë me rastin e 

vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore, ngase përmes vërejtjes me shkrim profesiorit 

B. L., tani paditësit vetëm i është tërhequr vërejtja se nëse i njëjti vazhdon që në të ardhmen t’i 

përsërisë sjelljet që janë në kundërshtim me Ligjin e Punës dhe të Kontratës së Punës, ndaj t’i 

do të mërren masa tjera në pajtim me ligjin si dhe të njëtit përmes kësaj vërejtje me shkrim i 

është ndërruar klasa (X/4), por asesi më këtë vërejtje me shkrim nuk është vendosur për 

zvogëlim të normës mësimore për profesorin B. L., e aq më tepër që ndërrimi i klasës 

profesorit B. L., nuk nënkupton në mënyrë automatike që duhet t’i zvogëlohet norma 

mësimore, respektivisht t’i merren disa orë mësimore të lëndës së tij të gjeografisë, siq është 

vepruar në rastin konkret me marrjen e 18 (tetëmbëdhjetë) orëve mësimore të lëndës së 

gjeografise, duke i’a ndarë profesorit tjetër T. R., që për gjykaten kjo mënyre e vendosjes është 

e pa drejtë, ngase me këtë rast nuk janë respektuar kriteret për ndarjen e orëve mësimore për 

profesoret e gjimnazit “Ismail Qemali” në Kamenicë, sepse siç është vërtetuar profesori B. L., 

tani paditësi është profesor i angazhuar që 25 vite pa ndërprerë në shkollën në fjalë, ndërsa 

profesori tjetër T. R., të cilit i janë ndarë orët e gjeografisë është profesor që ka punuar në 

shkolla tjera në Komunën e Kamenicës, dhe siç është cekur më lartë, faktin se nuk janë 

respektuar kriteret e parapara me rastin e ndarjes së orëve mësimore për profesorët e gjimnazit 

“Ismail Qemali” në Kamenicë, gjykata e ka vërtetuar përmes dëshmive të dëshmitarëve të 

elaboruara si më lartë, e aq më tepër që është vërtetuar fakti se paditësit i është mohuar e drejta 
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e shqyrtimit të mjeteve juridike në mënyrë efektive, pra ankesa dhe kërkesa e përsëritur e cekur 

si më lartë të cilat i ka paraqitur paditësit tek e paditura DKA në Komunën e Kamenicës, nuk i 

janë shqyrtuar brenda afatit nga e paditura, madje nuk i janë shqyrtuar fare dhe nuk i është 

dhënë ndonjë udhëzim se si të veprohet tutje për të kërkuar të drejten e tij të pretenduar, fakt ky 

i vërtetuar nga dëshmia e dëshmitari Xh. B., zyrtar i DKA-së, në Komunën e Kamenicës, i cili 

ka shtuar se profesori B. L.ka bërë dy herë ankesë në DKA në Kamenicë, mirëpo sipas të njëjtit 

drejtoresha e Arsimit në Komunën e Kamenicës nuk ka formuar komision për t’i shqyrtuar 

ankesat e profesorit, mënyrë kjo e veprimit e cila është në kundërshtim të plotë me dispozitën e 

nenit 13 të Konventes Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, 

ngase sipas KMDLNJ-së, secilit person duhet t’i ipet e drejta që t’i shqyrtohet në mënyrë 

efektive mjeti juridk që ai e paraqet, pra, nuk mjafton vetëm mundësia e paraqitjes së mjetit 

juridik, siç është vepruar në rastin konkret, por, organi kompetet të cilit i drejtohet ankesa si 

mjet juridik, e ka për obligim t’a shqyrtoj brenda afatit të caktuar dhe t’a njoftoj ankuesin se si 

është vendosur me ankesën e tij, si dhe kjo mënyrë e veprimit është në kundërshtim edhe me 

praktikat e GJEDNJ-së, e duke i pasur parasysh të gjitha këto, është vendosur si në pikën II dhe 

III të dispozitivit të këtij aktgjykimi.   

Lidhur me pjesën tjetër të kërkesëpadisë, përmes së cilës paditësi B. L.ka kërkuar që të 

detyrohet e paditura DKA në Komunën e Kamenicës, që në emër të dëmit material t’ia 

kompenzoj shumën prej 2.500 euro, për shkak të shpenzimeve të mjekimit dhe tretmaneve 

tjera, si dhe në emër të dëmit jomaterial t’ia kompenzoj shumën prej 6.000 euro, për shkak të 

dhimbjeve psiqike dhe fizike të gjitha këto të pësuara si pasojë e shqetësimeve dhe mundimeve 

me rastin e zvogëlimit të normës mësimore, respektivisht marrjes së 18 (tetëmbedhjetë) orëve 

mësimore të lëndës së gjeografisë në mënyrë të padrejtë, gjykata duke e pasur parasysh natyren 

e objektit të kontestit, e që është kërkesa për kthimin e orëve mësimore të lëndës së gjeografisë, 

e duke i pasur parasysh edhe kushtet ligjore të cilat kërkohen të plotësohen në rastet e 

kompenzimit të dëmit material dhe jo material, kushte këto të parapara me dispozitat ligjore 

duke filluar nga neni 136 e deri te neni 183 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve (tutje 

LMD-së), si dhe duke e marrur parasysh edhe faktin që paditësi e ka marrë pagen e plotë edhe 

pse të njëjtit i është zvogëluar norma mësimore, nga lënda e gjeografisë, të cilin fakt e ka 

deklaruar edhe vet paditësi B. L., ka ardhur në përfundim se në rastin konkret paditësit B. L. i 

mungon baza juridike për t’a kërkuar një kompenzim të tillë, ngase nuk janë plotësuar kushtet 

ligjore të parapara me dispozitat e lartëcekura të LMD-së, e rrjedhimisht gjykata ka vlerësuar 

se kërkesa e paditësit për kompenzimin e dëmit material dhe jo material, në shumë prej 

8.500.00 euro, është e pa bazuar në ligj dhe si të tillë këtë pjesë të kërkesëpadisë e ka refuzuar 

si të pa bazuar, sikurse  në pikën IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

5. Shpenzimet e procedurës kontestimore  

 

Gjykata, vendosi mbi shpenzimet e procedures kontestimore duke u mbështetur në dispozitën e 

nenit 452 paragrafi 2, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, ku përcaktohet se “Po që se 

paditësi vetem pjesërisht ka suksese në procesin gjyqësor, atëherë gjykata mundet, duke marrë 

parasysh suksesin e arritur, të caktoj që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta, apo që njëra 

palë t`ia shpërblej tjetrës dhe ndërhyrësit që i është bashkuar, pjesen proporcionale të 
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shpenzimeve”, si dhe në dispozitën e nënit 453 paragrafi 1, të po këtij ligji, ku përcaktohet se 

“Me rastin e vendosjes se cilat shpenzime do t’i shpërblehen palës, gjykata do të marrë 

parasysh vetëm ato shpenzime që kanë qenë të nevojshme për ndjekjen e çështjes në gjyq. Se 

cilat shpenzime kanë qenë të nevojshme, si dhe mbi shumën e shpenzimeve, vendos gjykata 

duke çmuar me kujdes të gjitha rrethanat”, dhe në bazë të tarifës se zbatuar të Odes së 

Avokatëve të Kosoves, e që në rastin konkret gjykata erdhi në përfundim se paditësit duhet t’i 

njihen shpenzimet e procedurës vetëm pjesërisht dhe atë në shumë prej 434.00 euro, si 

shpenzime të nevojshme për ndjekjen e çështjes në gjyq, duke i’a llogaritur shumën prej 104.00 

euro në emër të përpilimit të padisë nga i autorizuari i tij, shumnë prej 60.00 euro në emër të 

pagesë së taksës gjyqësore për paraqitjen e padisë në gjykatë, si dhe shumën prej 270.00 euro, 

në emër të përfaqësimit nga i autorizuari i tij në seancën përgaditore dhe në seancën e 

shqyrtimit kryesor të datës 09.06.2021, për secilen seancë nga 135.00 euro, ndërsa shpenzimet 

tjetra të kërkuara në emër të përfaqësimit në seancat e tjera gjyqësore, gjykata erdhi në 

përfundiim që shuma tjetër përtej asaj të gjykuar dhe atë në shumë prej 481.00 euro, duke e 

pasur parasysh faktin se paditësi pati sukses vetëm pjesërisht në procesin gjyqësor është e pa 

bazuar dhe si të tillë e refuzoj si në pikën V të këtij aktgjykimi.  

Nga të cekurat si më lartë, e duke u bazuar në dispozitën e nenin 78 dhe 79 të Ligjit të Punës, e 

lidhur me dispozitën e nenit 11, pika 1, të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, si dhe 

dispozitat ligjore nga 136 e deri 183, të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, e konform 

dispozitës së nenit 143, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, gjykata vendosi si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË KAMENICË 

Departramenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil 

C. nr. 202/2019, i datës 04.10.2021 

 

                                                                                                                        G j y q t a r i 

                                                                                                                      Artan Abazi, d. v 

 

KËSHILLË JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh, 

pas ditës së pranimit të të njëjtit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës, në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate.  
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